ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและเป็น ที่ยอมรับ ในเวทีโลก ขณะเดีย วกัน
เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้และสามารถต่อยอดเพื่อลร้างความมั่นคง
THALAM3

ในอาชีพและรายได้

VETNAM

2) พัฒ นาศัก ยภาพทางการผลิต และเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ไ ด้
CAMPCCXA

มาตรฐาน เกิด ความเป็นอัตลัก ษณ์ เอกลักษณ์ของปศุสัตวไทยที่
เป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม

BRUNO DARAUSSALAM
MALAYSIA

บนพื้น ฐานของเทคโนโลยีช ีว ภาพ

(Biotechnology) รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือ กับ ประเทศ
สมาซิก ประซาคมอาเซีย นในการพัฒ นาพัน ธุส ัตว์ พืซอาหารสัตว์
NX*£S»A_

สุขภาพสัตว์ ควบคู่กับ การสร้างตราสินค้า (Branding) เพื่อให้เกิด
การเพิ่มผลผลิต (Productivity) และมูลค่าเพิ่ม (Value Added)
ให้กับสินค้าปศุสัตว์
3) เป็น ผู้น ำและศูน ย์ก ลางด้า นเทคโนโลยี นวัต กรรม องค์ค วามรู้
การวิจ ัย พัฒ นาการปศุส ัต ว์ และฐานข้อ มูล ด้า นการปศุส ัต ว์ใ น
ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ทั้งการพัฒนาพันธุสัตว์ พืชอาหารสัตว์
การผลิต สุขภาพสัตว์ การควบคุม โรคระบาด รวมถึงการพัฒ นา

แผนแม่บทดัานการปศสัตว์ไทย

ต่อยอดและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการ
ปศุสัตว์ในเชิงพาณิชย์
4) มุ่งเน้นบทบาทหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในการเป็นผู้กำหนดทิศทางใน
ด้านปศุสัตว์และเป็นฝ่ายกำกับควบคุมดูแล (Regulator) เพื่อเพิ่ม
ประสิท ธิภ าพและความคล่อ งตัว ในการบริห ารจัด การ รวมทั้ง
ครอบคลุม กิจ กรรมด้า นการปศุส ัต ว์อ ย่า งทั่ว ถึง เป็น ระบบและ

วิสัยทัศน์

มาตรฐานยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร่

การปศุสัตวใทยยงยืน'ก้าว!กล่ในตลาดโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้า งบุค ลากรด้า นการปศุส ัต ว์ม ุ่ง สู่ระดับ สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ คุณ ภาพชีว ิต เพื่อ สร้า งความยั่ง ยืน ให้แ ก่
เกษตรกรด้านการปศุสัต ว์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตให้สมดุลยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสินค้าปศุสัตว์
ASWCjmM

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บูรณาการความร่ว มมีอ ด้า นการปศุส ัต ว์ในภูม ิภ าค

I f A ฿พ ร

Oe.«OMC

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นศูน ย์ก ลางฐานข้อ มูล เทคโนโลยีส ารสนเทศ
ASEAN ขร TFA

ด้านการปศุสัตว์ของอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 มุ่งเน้นบทบาทการเป็น ฝ่ายกำกับ ดูแล
กองแผนงาน กรมปศุส ัต ว์
เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท

โทรศัพท์ ะ 0 2653 4444
โทรสาร ะ 0 2653 4924
ASEAN-

เขตราขเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

www.dld.go.th/planning/th

3) พัฒ นาระบบสารสนเทศให้ม ีค วามเข้ม แข็ง เป็น ศูน ย์ก ลางแห่ง

ยุทธศาสตร์การปศุสัตวโกย พ.ศ. 2556 - 2565
<

)

ก ารเรีย น รู้ค รบ วงจร เข้า ถึง ง่าย สะดวกรวด เร็ว ถูก ต้อ งและ
เป็น ธรรม โดยบุค ลากรในเครือ ข่า ยของการปศุส ัต ว์ส ามารถใข้

ประกอบด้ว ย 5 ยุทธศาสตร์
ประโยขนได้จริง
วิส ัย ทัศ น่

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างความเข้ม แข็งให้ก ับ บุคลากรภาคการปศุส ัตว์

“ การปศุสัตวไทยยั่งยืน ก้าวไกลในตลาดโลก’

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่ง เสริม การเพิ่ม ศัก ยภาพการผลิต บนพื้น ฐานของ

กับภูมิปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นฐานแห่งศูนย์กลาง

นวัต กรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ

แหล่งความรู้ มุ่งสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้!ปสู่เกษตรกร ผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่ง เสริมการวิจัยเพื่อการพัฒ นาการปศุสัตวไทย

ให้ส ามารถนำไปใช้ป ระโยขน์ไ ด้ ทั้งในเซิงวิขาการ สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สร้างความมั่นคงทางการตลาด

การพาณิขย์ และอื่นๆ ได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5

บูร ณาการความร่ว มมีอ ฃองทุก ภาคส่ว นทั้ง ภายใน

พัน ธกิจ
1) ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและอาชีพของเกษตรกร รักษาไว้ซึ่งเกษตรกร
รายเดิม ส่งเสริม การเกิดเกษตรกรรายใหม่ สร้างโอกาสในการเข้า
ถึง ทรัพ ยากรอย่า งเท่า เทีย ม และพัฒ นาฐานการผลิต ให้เข้ม แข็ง

และภายนอกประเทศ

มีคุณ ภาพได้มาตรฐานสากล เป็น ที่ย อมรับ บนฐานความรู้ ความคิด
สร้า งสรรค์ และภูม ิป ัญ ญา ภายใต้แนวคิด ความมั่น คงด้านอาหาร

4) สนับสนุนการวิจัย และพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม ในเซิงบูรณาการ

5) กำกับ ดูแล ตรวจสอบกระบวนการปศุสัตว์ ด้วยกฎหมาย เงื่อนไข
กฎระเบียบให้!ด้มาตรฐานสากล และความร่วมมือกับต่างประเทศ
ยทธศาสตร์

และฐานการผลิตอาหารของโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พ ัฒ น าศ ัก ย ภ าพ เพ ื่อ เพ ิ่ม ข ีด ค วาม ส าม ารถ ข อ ง

2) พัฒ นาศัก ยภาพการผลิต ให้ไ ด้ม าตรฐาน ด้ว ยเทคโนโลยีแ ละ

บุค ลากรและเกษตรกรด้า นการปศุส ัต ว์

นวัต กรรมใหม่ๆ สนับ สนุน การสร้างงานวิจ ัย และนำความรู้ที่ได้มา

ยทธศาสตร์ที่ 2 ยกระด ับ การผล ิต ป ศุส ัต ว์ใ ห ้ส อดค ล้อ งกับ ค วาม
วิส ัยทัศน์

ใข้เพื่อ การพัฒ นา เพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน ตลอดจน
ศัก ยภาพในการผลิต และคุณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์ภ ายใต้ม าตรฐาน
สากล เน้น การเขื่อ มโยงความรู้ท ั้ง กระบวนการตั้ง แต่ก ารพัฒ นา
พันธุสัตว์!ปจนถึงการพาณิขย์

“ เป็น องค์กรชั้นนำพัฒ นาการปศุสัตว์สู่อ าเซียนและตลาดโลก ”
พันธกิจ

ต้องการและกลไกตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒ นาการบริห ารจัด การด้า นปศุส ัต ว์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส ่ง เส ริม ค ว า ม ร่ว ม ม ือ ด ้า น ป ศ ุส ัต ว ์ใ น ป ระช า ค ม
อาเซียน

1) เสริม สร้า งการพัฒ นาเพิ่ม ศัก ยภาพ และสมรรถนะบุค ลากรใน

3) เสริม สร้างความมั่น คงทางการตลาด สร้างความมั่น คงทางการค้า

กระบวนการปศุส ัต วไทยให้ไ ด้ม าตรฐาน มีค วามเป็น มือ อาชีพ

เพิ่ม ส่วนแบ่ง ทางการตลาด ด้วยการสร้างมูล ค่าเพิ่ม ในผลิต ภัณ ฑ์

มีค วามรู้ ความเข้าใจ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เผขิญปัจจัยเสี่ยง

ตลอดจนปรับ โครงสร้า งการผลิต ให้เป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม สร้าง

และก้า วเข้า สู่ก ารเป็น ประขาคมเศรษ ฐกิจ อาเซ ีย น (ASEAN

ความเข้มแข็งในคลัสเตอร์ (Cluster) ทั้งภายในห่วงโซ่การผลิตและ

Econom ics Com m unity: AEC) ตลอดจนส่ง เสริม การสร้า ง

ความเขื่อ มโยงสัม พ ัน ธ์ข องหน่ว ยงาน พ ร้อ มท ั้ง ส่ง เสริม และ

คุณ ค่า ความสำคัญ ในอาชีพ เกษ ตรกรด้า นการปศุส ัต ว์ ปรับ

สนับ สนุน การสร้า งตราสิน ค้า (Branding) เพิ่มพื้นที่ทางการตลาด

โครงสร้างการผลิต เน้น การพึ่งพาตนเอง เพื่อ ยกระดับ คุณ ภาพ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ทุกตลาด

อาชีพเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็น ศูน ย์ก ลางการเขื่อ มโยงการวิจ ัย และพัฒ นา
เทคโนโลยีนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับ จากผู้ป ฏิบัต ิไปสู่ผ ู้ก ำกับ ดูแ ล

วิสัยทัศน์
4) บ ูร ณ าก ารค วาม ร่ว ม ม ือ ภายในและภายนอกประเท ศของท ุก

2) ปรับ ปรุง โครงสร้า งการผลิต ให้เ ป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม พัฒนา

ภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกขน สถาบันการศึกษา เกษตรกร

พัน ธ์ส ัต ว์ พืข อาหารสัต ว์ สุข ภาพสัตว์ ควบคู่ก ับ การกำกับ ดูแ ล

และผู้ป ระกอบการ เพื่อ ส่ง เสริม และสนับ สนุน ให้ก ารดำเนิน งาน

มาตรฐานการผลิต ให้ม ีค วามน่าเขื่อ ถือ ตามเงื่อนไขประเทศคู่ค้า

ทางด้า นการปศุส ัต วไทย เขื่อมโยง เกื้อ หนุน และสอดคล้อ งกัน

และตามหลัก มาตรฐานสากล เสริม สร้างมูล ค่าเพิ่ม ด้วยความคิด

1) เส ริม ส ร้า ง ข ีด ค วาม ส าม ารถ แ ล ะส ม รรถ น ะข อ งบ ุค ล าก รใน

อย่างเป็น ระบบ

สร้างสรรค์ เสริมสมรรถนะ ศักยภาพทางการแข่งขันกำกับคุณภาพ

กระบวนการปศุส ัต ว์ไ ทยให้เ กิด ความรู้ค วามเชี่ย วชาญในระดับ

ของผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการผลิตให้ได้ปริมาณที่เพียงพอต่อ

สากล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผขิญปัจจัยเสี่ยง เพื่อ

ความต้องการของตลาด

ให้ป ระเทศไทยเป็น แหล่ง ผลิต บุค ลากรด้า นการปศุส ัต ว์ท ี่ส ำคัญ

“ เป็นองค์กรนำขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทยยั่งยืนในตลาดโลก”
พันธกิจ

